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„Tydzień Środowiska” – pierwsze
tak duże wydarzenie na rzecz ekologii
To był udany debiut! Za nami 1. edycja „Tygodnia Środowiska” i VINCI Environment Day
– największego wydarzenia w Warbudzie na rzecz ochrony środowiska. Ideę tegorocznej kampanii
oddaje hasło przewodnie: „Natura na 5. Poświęć 5 dni dla planety”. Ponadto, w całej Grupie
VINCI, do której przynależy Warbud, zainaugurowany został globalny konkurs środowiskowy.
Do udziału w zielonej inicjatywie zachęcał Jerzy Werle, prezes zarządu: – Poświęćmy te pięć dni na dobre relacje z naturą.
Na początek posprzątajmy kawałek świata, przekonajmy się,
czym jest ekologiczna jazda autem, poznajmy bliżej budownictwo pasywne, przyjrzyjmy się z bliska życiu naszych pszczół. Nauczmy się, jak nie marnować wszystkiego (…). Spędźmy więcej
czasu na rowerze. Pokażmy dzieciom i wnukom piękno natury.

Kierowca z najlepszym ekowynikiem wyłoniony został dzięki takim parametrom, jak spalanie w realnej jeździe po mieście. Zaś użytkownicy flotowych aut marki Toyota także mogli sprawdzić swoje umiejętności, dzięki aplikacji MYTOYOTA!
Osoba, która przez tydzień jeździła w trybie eko i osiągnęła
najlepsze parametry, została nagrodzona samochodowym
bagażnikiem rowerowym.

Na budowach, a także w warszawskiej siedzibie i biurach regionalnych, pomimo utrudnień związanych z utrzymaniem
reżimu sanitarnego udało się przeprowadzić szereg działań
podnoszących ekoświadomość pracowników Warbudu. Miłośnicy czterech kółek mogli poznać tajniki ekologicznej jazdy w Toyocie Corolli Hatchback z napędem hybrydowym.

Ubiorem także można zaakcentować EKO Tydzień. We wtorek,
22 września, na wielu budowach i w biurach Warbudu kolorem wiodącym był ZIELONY. Wszyscy „zieloni” otrzymali „Łąki
kwietne” do posadzenia na swoich balkonach lub w ogrodach.
Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty pszczelarskie.
Na szczycie biurowca przy ul. Domaniewskiej 32 w stolicy,
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można było podejrzeć, jak toczy się życie w ulu. O pszczelich upodobaniach opowiadał Bartłomiej Grabowski z firmy BeeCity, który opiekuje się pasieką Warbudu. W maju
tego roku spółka zaadoptowała cztery pszczele rodziny,
czyli ok. 240 tys. pszczół. To biocegiełka do lokalnego ekosystemu. Pszczoły zapylając kwiaty, znacząco przyczyniają się do zwiększenia kwitnienia, a to z kolei przyciąga więcej owadów, żerujących na roślinach miododajnych. Dzięki
pszczołom zwiększa się także liczba gatunków ptaków i ssaków, żywiących się roślinami, czy owadami. Owady te zapylają ponad 3/4 gatunków roślin uprawnych w Europie.
Przygotowane zostały także budki lęgowe z logo Warbudu. Pojawią się one niebawem na południowym-wschodzie Polski, w następujących lokalizacjach: Kraków - 20
budek lęgowych przeznaczonych dla sikorki bogatki, mazurka, wróbla domowego, muchołówki żałobnej i innych
małych dziuplaków. Powieszone zostaną w miejskich parkach. Lublin – 20 budek dla jerzyków – ptaków o sylwetce
podobnej do jaskółki. Jest to bardzo pożyteczne stworzenie – może w ciągu doby wyłapać nawet 20 tysięcy komarów. Niestety, w efekcie bardzo powszechnych ostatnio
prac termomodernizacyjnych, jerzyki utraciły dziesiątki tysięcy zasiedlonych i potencjalnych miejsc lęgowych, stąd
koniecznym stało się montowanie zastępczych stanowisk
rozrodczych dla tych ptaków, w postaci specjalistycznych
budek. Rzeszów – 10 budek dla różnych ptaków oraz 10
budek dla jerzyków – będą one zamontowane na elewacji dwóch rzeszowskich wieżowców.
Aby zmniejszyć zużycie plastikowych torebek, wszyscy pracownicy Warbudu otrzymali ekologiczne torby do wielokrotnego użytku, np. na warzywa i owoce.
ww w.prze gladbu d owla n y.pl
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Zbiórki baterii i elektrośmieci zorganizowane zostały w celu charytatywnym – na rzecz „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”, z którą od lat spółka współpracuje. Za każdy kilogram elektrośmieci firma ASEKOL przekazuje tej fundacji wsparcie finansowe.
Zaś o tym, jak nie marnować produktów, na warsztatach
Zero waste oraz Gotuję, nie marnuję – opowiadała Sylwia
Majcher, znany autorytet w tym obszarze.
Nie tylko dla inżynierów – warsztaty z budownictwa pasywnego. Uczestnicy tego 6-godzinnego spotkania pozyskali wiedzę w pigułce na temat podstaw pracy z projektami budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego, a także
wymagań stawianych tym budynkom.
Przez cały tydzień pracownikom Warbudu towarzyszyli specjaliści od sprzętu rowerowego – miejskiego i górskiego.
Udzielali rad odnośnie zakupu i eksploatacji, pokazywali, jak
naprawić rower. Za darmo przeprowadzali przeglądy. Serwisantów rowerów można było spotkać w oddziałach Warbud w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie.
Na koniec perełka! Posprzątaj świat! Tu szczególne słowa
uznania dla pracowników Zakładu Sprzętu w Warbudzie,
którzy stanęli na wysokości zadania i posprzątali teren wokół ulicy Gniewkowskiej w Warszawie!
Łącznie 21–25 września 2020 r. w różnych formach zielonych
aktywności uczestniczyło ponad 250 pracowników Warbudu.
– Inspiracją dla zorganizowania wydarzenia, było ogłoszenie
przez VINCI – 22 września Dniem Środowiska VINCI. My postanowiliśmy ten dzień rozciągnąć na pełen tydzień. Jak widać
było warto! Wszystkim pracownikom bardzo dziękujemy za
zaangażowanie, udział w aktywnościach oraz promowanie
ekologicznego stylu życia i pracy – podsumowała Agnieszka
Wąsowska, kierownik działu public relations w Warbud SA.
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